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A Confederação Nacio-
nal dos Trabalhadores em 
Educação, com o objetivo 
de celebrar a resistência da 
sociedade brasileira contra 
o estado de exceção de-
terminado pelos militares, 
então apoiados pela elite 
nacional e pelos Estados Uni-
dos da América, há 50 anos, 
organiza uma campanha  
permanente em memória 
dos  trabalhadores e traba-
lhadoras em educação que 
lutaram contra a ditadura e 
foram vítimas do golpe. 

O site  ditaduranunca-
mais.cnte.org.br é colabo-
rativo e foi criado para des-

Nesta sexta (25), sábado 
(26) e domingo (27), acontece 
em Curitiba a Plenária Esta-
dual da Marcha Mundial das 
Mulheres (MMM) do Paraná. 
Serão três dias de encontros e 
reuniões que darão sequência 
ao planejamento de ações 
para o ano de 2019. A abertura 
será às 14 horas, na sede da 

APP-Sindicato (Av. Iguaçu, nº 
880, no bairro Rebouças).

A Plenária, organizada 
pela Coordenação Estadual, 
é oportuna para que seja 
realizado um debate intenso 
sobre o momento atual no 
Paraná e no Brasil, analisan-
do a conjuntura após as elei-
ções e os governos eleitos.

A secretária da Mulher 
Trabalhadora e dos Direitos 
LGBTI da APP-Sindicato, 
Lirani Franco,  da coordena-
ção estadual da MMM, des-
taca a importância dos mo-
vimentos que as mulheres 
fazem de resistência frente 
a períodos de retrocessos e 
retirada de direitos.

“Durante o nosso encon-
tro faremos uma avaliação 
de forma coletiva para tirar 
os encaminhamentos para 
as próximas lutas. Teremos 
conosco companheiras da 
Marcha Mundial Nacional e 
convidadas que vão debater 
sobre as mulheres no mundo 
do trabalho, no viés da econo-

mia neste mundo capitalista, 
racista e LGBTIfóbico. No do-
mingo, será feito o planeja-
mento final para diagnosticar 
quais serão as nossas ações 
para o primeiro semestre”.

Informações: Secretaria 
da Mulher Trabalhadora e 
dos Direitos LGBTI (c/ Lirani 
Franco 41 99612-4788).

tacar o retrocesso na educa-
ção brasileira e lembrar os 
trabalhadores perseguidos 
por um regime que cassou 
direitos individuais, coleti-
vos e políticos, abusou da 
integridade física e psíquica 
de milhares de pessoas, im-
pôs ideologias conservado-
ras à sociedade, perseguiu, 
prendeu, torturou, exilou e 
matou cidadãos e cidadãs, 
cujos crimes (muitos deles) 
ainda carecem de elucidação 
e/ou reconhecimento por 
parte do Estado.

Por aqui também come-
ça um amplo movimento de 
mudança de nomes de esco-

CNTE promove campanha contra 
a ditadura

Plenária Estadual da Marcha das Mulheres acontece em Curitiba

las que homenageiam agen-
tes patrocinadores do Golpe 
e os ditadores de plantão. A 
ideia é propor projetos de 
iniciativa popular às Assem-
bleias Legislativas e Câmaras 
de Vereadores, após a reali-
zação de amplo debate com 
a comunidade escolar, a fim 
de legitimar o pleito.

Esse movimento busca 
respeitar mártires da educa-
ção e incentivar a sociedade 
a rever as homenagens pres-
tadas aos algozes do povo 
brasileiro que dão nomes a 
praças, ruas, avenidas, es-
tádios e ginásios esportivos 
Brasil afora.

Foram 21 anos em que a 
tortura, a censura e o medo 
fizeram parte do dia-a-dia 
de milhares de brasileiros. 
A democracia voltou, mas, 
até hoje, quem é lembrado é 
quem deveria ser esquecido. 
Enquanto há destaque para o 

nome do ditador na porta da 
escola, educadores que mor-
reram na luta pela liberdade 
não tem o reconhecimento 
que merecem. Vamos rees-
crever juntos essa história. 

Fonte: CNTE

Com o lema “É importante lembrar para nunca mais esquecer”, 
Confederação pede o apoio dos educadores para denunciar 
retrocessos na educação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO CONSELHO ESTADUAL

O presidente da APP-Sindicato convoca os membros 
do Conselho Estadual da Entidade para reunião 
extraordinária, a ser realizada no dia 29 de janeiro de 
2019, às 9 horas, no Auditório da Sede Estadual da 
APP-Sindicato, Avenida Iguaçu, 880 - Rebouças, Curitiba 
- PR, para tratar da seguinte pauta:

1. Informes;
2. Análise da Conjuntura;
3. Avaliação da pauta da categoria;
4. Mobilização e outros encaminhamentos;
5. Diretrizes para substituição de representante de 
base no Conselho Estadual;
6. Outros Assuntos
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